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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง ควบคุมสถานที่จาํ หนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง วาดวยควบคุมสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
และนายอําเภอเขาสมิง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง ควบคุมสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เมื่อประกาศไวโดยเปดเผย
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง ควบคุมที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
บรรดาขอบัญญัติ ประเทศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
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“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่น ๆ
ที่มีสภาพเปนของสด
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
“อาหารแหง” หมายความวา อาหารที่ผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ รมควัน
ตากแหง หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความวา สิ่งที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ รสชาติ
กลิ่นรส ชวนรับประทาน เชน เกลือ น้ําปลา น้ําสมสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร
มัสตารด เปนตน
“วัต ถุเจือปนอาหาร” หมายความวา วัต ถุที่ตามปกติมิไ ดใชเปน อาหารหรือเปน
สวนประกอบที่สําคัญของอาหารไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหาร
เพื่อประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิต การแตงสีอาหาร การปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา
หรือการขนสง ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึง
วัตถุที่มิไดเจือปนในอาหาร แตมีภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพื่อประโยชนดังกลาวขางตนดวย
เชน วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เปนตน
ความในวรรคหนึง่ ไมรวมถึงสารอาหารทีเ่ ติมเพื่อเพิ่มหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร
“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม
ปรุง ประกอบ จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ
“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบคุ คลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม กํากับ ดูแล
การดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
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ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร
สวนที่ ๑
สถานทีแ่ ละสุขลักษณะของบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร
ที่ใชจําหนายอาหาร และทีจ่ ัดไวสําหรับบริโภคอาหาร
ขอ ๗ สถานที่และบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใชจําหนายอาหาร และที่จัดไว
สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นบริเวณที่ใชทํา ประกอบ ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
และทําความสะอาดงาย
(๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๓) มีก ารระบายอากาศเพี ย งพอ และในกรณีที่ ส ถานที่ จํ าหนา ยอาหารเข าข า ย
สถานที่สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
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(๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ
(๕) มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ
(๖) โตะที่ใชเตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จําหนายอาหาร สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี
(๗) โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๘) น้ํา ใชเปนน้ําประปายกเวนกรณที่ไมมีน้ําประปา ใหใชน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา
หรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๙) ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ขอ ๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี
ไมรั่วซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และตองดูแลรักษาความสะอาด
ถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย
ขอ ๙ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม ดังตอไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี พรอมใชไวบริการ และมีจํานวนเพียงพอ
(๒) หองสวมตองสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสวางเพียงพอ
(๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ
(๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม ทํา ประกอบ
ปรุง อาหาร ที่เก็บ ที่จําหนายและที่บริโภคอาหารที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ เวนแตจะมีการจัดการ
หองสวมใหสะอาดอยูเสมอ และมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา
ขอ ๑๐ จัดใหมีมาตรการอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิง
ในการทํา ประกอบ ปรุงอาหาร
สวนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกี ารทํา ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจําหนายอาหาร
ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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(๑) อาหารสดที่นํามาประกอบ และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี
สะอาด และปลอดภัยตอผูบริโภค
(๒) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด
ไมวางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได
ขอ ๑๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหารตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) อาหารแหงตองสะอาด ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่น
ที่นํามาใชในกระบวนการ ประกอบ หรือปรุงอาหารตองปลอดภัยไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
ขอ ๑๓ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการปองกัน
การปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร
ขอ ๑๔ น้ําดื่ ม และเครื่องดื่ ม ที่ใ ชในสถานที่จํา หนายอาหารตอ งมีคุ ณภาพและมาตรฐาน
ตามกฎหมายวาดวยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้น
อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ในกรณีที่เปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองวางสูงจากพื้น
อยางนอย ๑๕ เซนติเมตร และตองทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามา
ใหบริการ
ขอ ๑๕ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ใชน้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน
และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ
(๔) ตองไมนําอาหาร หรือสิ่งของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๖ สถานที่จําหนายอาหารซึ่ง มีที่จัด ไวสําหรับ บริโ ภคอาหาร ตองจัด ใหมีชอนกลาง
สําหรับอาหารที่รับประทานรวมกัน
ขอ ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร
ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจน พรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว
กรณีที่มีการเปลี่ยนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม
หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหาร
และการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบ รรจุสารเคมี
สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด
สวนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชอนื่ ๆ และน้ําใช
ขอ ๑๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและเครื่องใช
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ ตองสะอาดและทําจากวัสดุ
ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใชไวในที่สะอาด โดยวางสูง
จากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๓) ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ ตองสะอาด
มีสภาพดี ไมชํารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๔) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ
หรืออุปกรณเตรียมอาหาร ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๙ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณ และเครื่องใชตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาด ตองเก็บในที่ที่สามารถ
ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได
(๒) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาดดวยวิธีการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ
จากผูผลิต
ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณ และเครื่องใชตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ตองเก็บในที่ที่สามารถปองกันสัตว
และแมลงนําโรคได
(๒) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาดดวยวิธีการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ
จากผูผลิต
สวนที่ ๔
สุขลักษณะสวนบุคคลของผูป ระกอบกิจการและผูสมั ผัสอาหาร
ขอ ๒๑ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
หรือไมเปน พาหะนําโรคติด ตอ ไดแ ก อหิว าตกโรค ไขร ากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
โรคผิวหนังที่นา รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคอื่น ๆ
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงาน
และรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
(๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด และเปนเครื่องแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน
สูอาหารได
(๔) ผู สั ม ผั ส อาหารต อ งล า งมื อ และปฏิ บั ติ ต นในการเตรี ย ม ปรุ ง ประกอบ
จําหนายและเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะและไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหาร
หรือกอใหเกิดโรคได
(๕) ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
สวนที่ ๕
การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
ขอ ๒๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง และไมมีเศษอาหารตกคาง
(๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําทิ้งออกสูระบบระบายน้ํา
และน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๓ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ขอ ๒๔ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค รวมถึง
สัตวเลี้ยงตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงกําหนด
สวนที่ ๖
การปองกันอัคคีภัยและอันตราย
ขอ ๒๕ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทานอาหาร
ในสถานที่จําหนายอาหาร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๖ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทําประกอบ ปรุง หรืออุนอาหาร
ในสถานที่จําหนายอาหาร เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑดังกลาว
ตองไดรับมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวด ๓
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๒๗ ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใชในการประกอบกิจการ
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ที่ฝง เผา หรือเก็บศพ
ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา
๑๐๐ เมตร เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๒) พื้นทําดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
สวนที่ ๑
ใบอนุญาต
ขอ ๒๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรจะตองยื่นคําขอรับใบอนุาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ....................)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนดและเผยแพร
ใหประชาชนทราบ
ขอ ๓๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรอง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๓๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงเทานั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๓๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
สวนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจง
ขอ ๓๙ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง
ขอ ๔๐ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ....................)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง ประกาศกําหนดและเผยแพร
ใหประชาชนทราบ
ขอ ๔๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ ไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ถาการแจง
เปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในใบรับ แจง หรือหนังสือรับ รองการแจง เจาพนักงานทองถิ่น จะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไ ดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบเพื่อดําเนินการ
แกไขหรือเพิ่มเติม หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับ แตวันที่ไ ดรับ แจง โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนาม
ไวในบันทึกนั้น ดวย ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ด วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๔๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ขอ ๔๓ ในกรณีที่ห นัง สือรับ รองการแจง สูญ หาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ
ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง
นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๔๔ เมื่อผูแ จงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย
ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถิน่ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการ
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว
จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหาม
การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
หมวด ๕
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๔๖ ใหผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตหรือในวันที่มาแจง และกอนวันครบรอบปของทุกป
ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมทีค่ างชําระ เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด
การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๔๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝน คําสั่ง ของเจาพนักงานหรือไมป ฏิบัติต ามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
อภินันท สวางไสว
นายกองคการบริหารสํวนตําบลแสนตุง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
ลําดับที่

รายการ

1

อัตราคา ธรรมเนีย มการออกหนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานที่จํา หนา ย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร
1.1 พื้นที่ประกอบการไมเกิน 10 ตารางเมตร

20

1.2 พื้นที่ประกอบการเกินกวา 10 แตไมเกิน 25 ตารางเมตร

30

1.3 พื้นที่ประกอบการเกินกวา 25 แตไมเกิน 50 ตารางเมตร

40

1.4 พื้นที่ประกอบการเกินกวา 50 แตไมเกิน 200 ตารางเมตร

50

อัตราคา ธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตจั ดตั้ งสถานที่ จํา หนา ยอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร
2.1 พื้นทีป่ ระกอบการเกินกวา 200 แตไมเกิน 300 ตารางเมตร

100

2.2 พื้นทีป่ ระกอบการเกินกวา 300 แตไมเกิน 400 ตารางเมตร

200

2.3 พื้นทีป่ ระกอบการเกินกวา 400 แตไมเกิน 500 ตารางเมตร

300

2.4 พื้นทีป่ ระกอบการเกินกวา 500 แตไมเกิน 600 ตารางเมตร

400

2.5 พื้นทีป่ ระกอบการเกินกวา 600 ตารางเมตรขึ้นไป

500

2

คาธรรมเนียม
(บาท/ป)

คําขอเลขที่......./...........
(เจาหนาที่กรอก)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่.....................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........

๑. ขาพเจา ................................................................................. อายุ..............ป สัญชาติ.................
โดย.................................................................................................................. ผูมีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
ปรากฏตาม.........................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ..........................หมูที่ ..............ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................
แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด..........................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ...............................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มกี ารมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานทีแ่ สดงการเปนผูมอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิน่ ประกาศกําหนด คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผูข อรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(.............................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ไดรบั เรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................
สวนของผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ไดรบั เรื่องเมือ่ วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.....วันนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...................................

ใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่..........เลขที่............./................
(๑) เจาพนักงานทองถิน่ อนุญาตให...........................................................สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่..................หมูท ี่.......ตําบล......................อําเภอ........................จังหวัด................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ...................................................ประเภท...........................................
ตั้งอยูเลขที่ .............หมูที่ ....... ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด.......................
หมายเลขโทรศัพท...........................................
อัตราคาธรรมเนียมปละ...................................บาท (...................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2563
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรบั ใบอนุญาตตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกี ดวย คือ
(๔.๑).....................................................................................................................
(๔.๒).....................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ............
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน
(๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนีไ้ วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอ ไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิน้ อายุ
(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

คําขอเลขที่......./...........
(เจาหนาที่กรอก)

แบบคําขอแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน......................... พ.ศ. ..........

1. ขาพเจา................................................... อายุ ................. ป สัญชาติ...................................
โดย..................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................ที่อยูเลขที่....................................
หมูที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ..........................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท..................................... ผูข อแจง
2. ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ...............................................ประเภท........................................
มีพื้นที่....................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่............หมูที่.......ตําบล................อําเภอ...............................
จังหวัด...........................หมายเลขโทรศัพท..................................
3. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ.............)
ของผูแ ทนนิตบิ ุคคลและผูร บั มอบอํานาจ (ถามี)
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก............................................................
(3) หลักฐานทีแ่ สดงการเปนผูมอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและใบมอบอํานาจ (ในกรณี
ที่มีการมอบอํานาจ)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
(5) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด ไดแก
..................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................ผูขอแจง
(....................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับแจง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................................ประเภท...........................
มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่................หมูท.ี่ .......ตําบล....................................อําเภอ.............
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท.....................................
เลขที่............................ไดรบั เรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ ไดแก ...................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................

สวนของผูแจง
ใบรับแจง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................................ประเภท...........................
มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่................หมูท.ี่ .......ตําบล....................................อําเภอ.............
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท.....................................
เลขที่............................ไดรบั เรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ ไดแก..............................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................
เจาพนักงานทองถิ่น

หนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่..........เลขที่............./................
(๑) เจาพนักงานทองถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจงให.................................................................
สัญชาติ...................อยูบานเลขที่.................หมูที่..............ตําบล..........................อําเภอ..........................
จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................ประเภท..................มีพื้นที่............ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขที่.............หมูที่......ตําบล..........................อําเภอ..........................จังหวัด...................................
หมายเลขโทรศัพท.................................
เสียคาธรรมเนียมปละ.............................................บาท (........................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.............เลขที่................ลงวันที่................................
(๒) ผู รั บ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2563
(๓) ผูรบั หนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๓.๑) .........................................................................................
(๓.๒) .........................................................................................
(๓.๓) .........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน
(๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถิ่นทุกปตามกําหนดเวลา
หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละ 20 ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ
(มีตอดานหลัง)

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
วัน/เดือน/ป
ที่ชําระคาธรรมเนียม

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิน่

